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Stacja lutownicza BGA
Yihua 853AA 1200W - małe
płyty
Cena brutto

660,01 zł

Cena netto

536,59 zł

Dostępność

Brak na stanie

Numer katalogowy

00020299

Producent

YIHUA

Opis produktu

Stacja lutownicza Yihua 853AA
Yihua 853AA wypełnia lukę w urządzeniach do demontażu z niewielkich płyt takich jak np. telefony,nawigacje układów BGA,
QFP, PLCC czy innych drobnych elementów SMD. Dzięki połączeniu podgrzewacza z lutownicą hotair na statywie praca ta jest
wygodna gdyż serwisant ma obie ręce wolne podczas montażu i bezpieczna. Wymiary podgrzewacza to 120x120mm daje to
dość mocy do podgrzania płyt z telefonów, nawigacji czy tabletów.

Cechy stacji Yihua 853AA:
stacja dwu funkcyjna podgrzewacz z gorącym powietrzem
kolba gorącego powietrza posiada dwa uchwyty jeden na statywie nad podgrzewaczem, drugi roboczy kiedy używamy
gorącego powietrza niezależnie.
odłożenie kolby gorącego powietrza na uchwycie roboczym powoduje automatyczne wystudzenie grzałki.
w przypadku wyłączenia stacji gorące powietrza automatycznie przestudza grzałkę przed wyłączeniem nawiewu
sterowanie temperatury cyfrowe, temperatury na wyświetlaczach LED
idealna do pracy z elementami typu QFP, PLCC, BGA, SMD....
wygodny regulowany uchwyt na kolbę gorącego powietrza
cyfrowa kalibracja temperatury niezależna do obu modułów.
możliwość wyświetlania temperatury w skali C i F
Dane techniczne:
Napięcie zasilania 220-240V AC
Pobór mocy: 1200W
Wymiary: 220x80x320mm
Warunki pracy: 0-50ºC
Warunki przechowywania: -20 - 80ºC
Moduł hotair:
Źródło nadmuchu: Wentylator
Maksymalny przepływ powietrza: 130 l/min
Zakres temperatur pracy: 100-480ºC
Stabilność temperatury: +/- 1ºC
Typ wyświetlacza: LED
Długość przewodu przyłączeniowego: do 100cm
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Moduł podgrzewacza:
Element grzejny: ceramiczny IR
Wymiary: 120x120mm
Zakres temperatur pracy: 50-400ºC
Stabilność temperatury: +/- 2ºC
Typ wyświetlacza: LED
Wymiary uchwytu do płyt: 160x220mm
W zestawie :
Stacja lutownicza Yihua 853AA
Chwytak do podnoszenia układów
Komplet dysz:
okrągła o średnicy 4,4mm
okrągła o średnicy 7mm
okrąfła o średnicy 9mm
kwadratowa 12x12mm
Przewód zasilania
Instrukcja w języku Polskim oraz Angielskim
Karta gwarancyjna: gwarancja na okres 24 miesiące
Akcesoria do stacji dostępne w naszym sklepie
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